INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ ŽELEČ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Na základě vydaného opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude zápis do MŠ Želeč
probíhat bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců.
Podání žádosti
Žádost o přijetí je k dispozici na www.skolka-zelec.cz/zapis-do-ms-2/

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy - amqk4z9
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) mszelec@pvskoly.cz
3. poštou – Mateřská škola Želeč, okres Prostějov, příspěvková organizace, Želeč 153,79807
4. osobní podání (pouze po telefonické dohodě na tel. 605012030)
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je povinna doložit oprávnění dítě
zastupovat.
V případě dálkového podání žádosti je nutné přiložit prostou kopii rodného listu dítěte.
V případě osobního podání žádosti rodný list dítěte s sebou.
Žádost je nutné doručit v rozmezí 2. – 16.5.2020.
Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění
povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se
netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti
zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované - vzor k dispozici na www.skolka-zelec.cz/zapis-do-ms-2/
a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce
kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o
přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Průběh správního řízení
Po podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude obratem potvrzeno její přijetí, současně
s tím bude doručeno registrační číslo dítěte. Žádost musí být doručena v rozmezí 2. – 16.5.2020.
Po podání žádosti, do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, mohou být doloženy podklady,
které by mohly mít vliv na přijetí dle kritérií, která jsou přístupná na www.skolka-zelec.cz/zapisdo-ms-2/ .
Možnost nahlédnutí do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude 25. – 26.5.2020
(pouze po telefonické dohodě na tel. 605012030).

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude vydáno nejpozději do 30 dnů od ukončení příjmu žádostí.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude doručeno v písemné podobě na adresu uvedenou v žádosti.
Seznam dětí, které budou přijaty k předškolnímu vzdělávání, bude vyvěšen na veřejně
přístupném místě (vývěska, nástěnka, webové stránky) nejpozději 30 dnů od ukončení příjmu
žádostí. Na zveřejněném seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly.
Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemné podobě na adresu uvedenou v žádosti.
V případě zájmu je možné si osobně vyzvednout rozhodnutí o přijetí v MŠ Želeč (po telefonické
dohodě na tel. 605012030).

K předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 je možno přijmout 4 děti.

Děti, které do 31.8.2020 dosáhnou pěti let, mají předškolní vzdělávání ve školním roce
2020/2021 povinné.

Mgr. Gabriela Syrová, ředitelka MŠ Želeč

